
Fastholdelse og spredning af 
forbedringsarbejdet



• Individuel øvelse brug 3 min. 
• Hvad er og betyder fastholdelse for dig? 

• Hvad er og betyder spredning for dig?

• Tilbagemelding i plenum 

Forventningsafstemning 



Hvad er planen vi kommer omkring



Hvor er I nu i jeres forbedringsrejse?
• Ref. Langley et al, 2009

Rejsen fra idé til reel kvalitetsforbedring



Forbedringsmodellen (kap. 5)
5

2. Hvornår ved vi, at en forandring 

er en forbedring?
3. Hvilke forandringer kan iværksættes 

for at skabe forbedringer?

1. Hvad ønsker vi at opnå?

Udvikle forandringer (Kap. 6)

Afprøve forandringer (Kap. 7)

Implementer
en forandring (Kap. 8)

Spred en 
Forbedring
(Kap. 9)

Gennembruds-
resultater



Forskel mellem afprøvning og implementering



Klar til implementering?

Hvordan 
holder jeg 
niveauet 
til næste 

OL?



Implementering
• Ja hvornår er vi klar til implementering?
• Handler om, at gøre en forandring permanent i systemet.
• Når forandringen er blevet en forbedring og der er stabile 

processer. 
• Implementering styres af læringen fra PDSA-cirkler.



Fra hvad til hvordan

Hvad der skal gøres
Hvordan det skal gøres

Bliver måden det gøres på



Hvordan fastholdes til et nyt niveau



Drøft sammen i 2-3 i 10 min
1. Hvilke erfaringer har du med at en forandring er blevet en 

permanent forbedring fra dit arbejds- eller fritidsliv?
- Nævn mindst et eksempel

a. Hvordan blev forandringen permanent? Hvilke greb?
b. Hvilke faktorer har betydning for, at en forbedring bliver 

permanent?



Opsamling i Plenum



Hvad gør vi for at fastholde forbedringen?
• Give det opmærksomhed
• Fejre succeser og markerer, at nu er vi bedre end før
• Smid det gamle system ud 
• Fortsæt med at indsamle data og måle
• Analyse og læring af data og hændelser – feedback til fronten
• Gør det til måden vi arbejder på her ”hos os” fx funktion- og jobbeskrivelser, 

rekrutteringskriterier 
• Integrere det i introduktions- og kompetenceudviklingsprogrammer,
• Åben overfor nye idéer til forandringer til nye afprøvninger
• Kommuniker, kommuniker, kommuniker på mange kanaler



Når har vi en prototype?

En prototype er en foreløbig udgave af et produkt, som fremstilles 
inden der påbegyndes en egentlig produktion af det.

https://da.wikipedia.org/wiki/Produktion


Formålet med en prototype er at 
demonstrere og teste idéer om funktion og 
design.



• Forudsætningen for at sprede er at pilotenheden har 
afprøvet og implementeret en god prototype.

• Virker under forskellige omstændigheder( dag-nat-
weekend mm)

• Uafhængig af ildsjæle, det er arbejdsgangene.
• At hele pakken er implementeret med 95% (3mdr- 12 på 

hinanden følgende punkter)  samt skaber resultater

Aktiv spredning forudsætter en prototype



• Spredning fra et sted til et andet forudsætter at den afprøves 
i modtagende enhed. Kortvarigt og kaskadespredning kan 
sættes i gang.

• Det forudsætter forbedringskompetencer hos modtageren.
• Spredning kan ske parallelt på flere enheder.

fortsat



Hvad er teamets rolle ved spredning
• Skubbe                            eller                  Trække

Spredning er ALTID et ledelsesansvar



Hvordan gøres modtageren klar
• Hvor stort er problemet det nye sted? Den brændende 

platform!
• Hvem synes det er et problem? Skabe vilje!
• Hvad er kendskabet til forbedringsmetoden?
• Hvordan er kompetencerne i forhold til det som skal 

spredes? De faglige kompetencer
• Hvem og hvordan skal der arbejdes med det?



Inviter de modtagende
enheder på besøg for til
at se hvad….



Spredning gennem afprøvning

Planlægge

Implementere

Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden

Godkende

Afprøve og tilpasse Afprøve og tilpasse Afprøve og tilpasse







Der opereres med to begreber! 
Spredning

• Refererer til en vedtagelse af og 
replikation/dublikere med lille
tilpasning af interventionerne.

• Dette kunne være internt spredning 
af en pakke eller bare en tjekliste fra 
et sted til et andet.

Opskalering

• Adressere mere de systemer/ 
infrastrukturelle problemer som 
opstår i løbet af full scale
implementering.

• Dette kunne være fra en 
hjemmeplejeenhed til en anden eller 
til en anden kommune
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Hele kommunene er fuld skale størrelse!



Øvelse: Kan laves i gruppe eller individuelt
1. Øvelsen Spørg dig selv:

• Hvad skal spredes
• Hvor mange enheder
• Hvor lang tid

2. Som hjælperedskab får hvert hold et driverdiagram, som er delvist udfyldt.
3. Støtte systemer:

• Kultur (i forhold til læring, forbedringer og åbenhed)
• Parathed (hvor parat er organisationen i forhold til forandringen, fx ses det 

som et problem?)
• Modstand (barrierer i organisationen for at det kan lade sig gøre)

4. Nå så meget du kan nu resten er del af næste aflevering

. 



Driver diagram for fastholdelse



Opsamling i Plenum



Hvor længe følger man data?

Hvad tænker du er længe nok



Fortsat god forbedringsrejse

Tak for 
opmærksomheden
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